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االهبسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن و  

আ9াহ তায়ালার নােম J করিছ, সমL +শংসা আ9াহ তাআলার জন:, সালাত ও 

সালাম বিষ1ত Nহাক আ9াহর রাসুল, তার পিরবারবগ1, তাঁর সাহাবােয় Nকরাম ও 

ওই সকল Nলাকেদর উপর, যারা তাঁর সােথ সQক1 রােখ। 

Nহ িবেSর মুসিলম ভাইেয়রা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু9াহ ওয়া 

বারাকাতুহ।  

পরকথা হল, আ9াহ তায়ালার অপার অনুUেহ আল-কায়দা ও অন:ান: মুজািহদগণ 

আজ িবেSর শীষ1Wানীয় অপরাধীেদর Eমিকর আসল Yপ Nদিখেয় িদেZ এবং ধু 

মুসিলম জািত নয় বরং পুেরা দুিনয়ার িনয1ািততেদর জািগেয় তুলেত মুজািহদেদর 

পে/ এখন এক J]পূণ1 সময় অিতবািহত হেZ। Nযন তারা তােদর অিধকার 

আদায় করেত পাের এবং যুলুম, অন:ায়, Nখাদাে_াহীতা ও িশরেকর Nমাকােবলা 

করেত পাের। আর এ কারেণ আল-কায়দা ও অন:ান: মুজািহদেদর উপর িবিভ` 

িদেক Nথেক হামলা, Eমিক এবং িতরaারও আসেছ।  

আফেসােসর িবষয় হল, এ হামলায় যারা শরীক হেয়েছ তােদর অন:তম হল 

ইবরাহীম আল বদরী (আবু বকর আল বাগদাদী)-র িমথ:াচারকারীরা, যারা 

আমােদর ব:াপাের িমথ:াচার করেছ। তারা মেন কের, আমরা তাতেক অcীকার 

কির না, গণতেdর সমথ1ন কির, মুহা'দ মুরিসর +শংসা কির এবং আমরা নািক 

দািব কির- িতিন জািতর আশার ভরসা এবং একজন বীর Nসনাপিত। তারা এখেনা 

পয1e এ অিভেযাগ কের আসেছ Nয, আিম খৃgানেদরেক /মতায় অংশীদার 

করেত আহবান জািনেয়িছ। বhত এিট একিট িমথ:াচার ব:িতত আর িকছু না। 

আিম তােদর যা বেলিছ তা হল, বসবােসর N/েj তারা শরীকদার অথ1াৎ তারা 
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জিম, কৃিষ বািণজ: ও অথ1 ইত:ািদেত অংশীদার হেত পারেব এবং আমরা তােদর 

জােনর িনরাপlা িদব। তেব তা অবশ:ই শরীয়েতর িবধান Nমাতােবক হেত হেব।  

এমনিক তারা এও অিভেযাগ করেছ Nয, আিম িশয়ােদরেক কােফর মেন কির না। 

অথচ সব1সাধারেণর কােছ +কাশ করার এক বছর পূেব1ই আিম তােদর িনকট 

‘ওিছকাহ’ (িজহােদর সাধারণ িদক িনেদ1শনা) পািঠেয়িছ। িকn তারা এেলার 

উlের একিট শoও Nলেখিন। আিম অেনকবার তােদর িনকট বাত1া পািঠেয়িছ Nযন, 

তারা বাজার, মােক1ট, িবিভ` দশ1নWল এবং মসিজেদ হামলা পিরচালনা না কের 

বরং সরকারী বািহনী, িনরাপlা বািহনী, পুিলশ ও িশয়া িমিলিশয়ােদর উপর 

আpমণেক Nযন +াধান: Nদয়। িকn তারা একিট কথার +িতও qে/প কের িন। 

আর যখন আমরা তােদর অন:ায়ভােব রr +বােহর সীমালsেনর িবJেt 

দাঁড়ালাম, তখন তারা বলেত J করল Nয, আমরা িশয়ােদর কােফর মেন কির না 

এবং তােদর হত:া করেত বারণ করিছ। অথচ আমার এক িলিখত বrেব: 

িশয়ােদর ব:াপাের আহেল সু`াহ ইমামেদর মতেলা উে9খ কেরিছ। ইরােকর 

Nসনাবািহনী, পুিলশ এবং িনরাপlা বািহনীর উপর আpমণ করার িনেদ1শও 

িদেয়িছ- যােদর অিধকাংশই িশয়া মতাবলvী। এমিনভােব িশয়া িমিলিশয়ােদর উপর 

আpমণ করারও িনেদ1শ িদেয়িছ এবং আিম এ িনেদ1শেলােক Nমাটা হরেফ 

আwারলাইন কের িদেয়িছ, যােত দুব1ল দৃিxসQ` Nলাকরাও Nকােনা অজুহাত 

Nদখােত না পাের। িকn দুব1ল অeদৃ1িx সQ`েদর তা িক বা উপকাের আসেব!  

অনুYপ আমােদর উপর িবিভ` িদক Nথেক িতরaােরর ঝড় উেঠেছ এই বেল Nয, 

Nতামরা এখন আল-কায়দার মূল মতবাদ Nথেক দূের সের িগেয়ছ, যার কারেণ 

আেমিরকা এখন আর Nতামােদর িনেয় মাথা ঘামায় না, তােদর িবমান হামলা এখন 

আর Nতামােদরেক ল/বhেত পিরণত কের না এবং Nতামরা এখন আর আল-

কায়দার দািয়]ভার বহন করেত পারছ না। (তােদর কথা Nথেক বুঝা যায়) Nযন 
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আেমিরকার সnxই এখন মুখ: উে{শ: বা িজহােদর ময়দােন সাহােয:র আসল 

পথ। আল-কায়দা Nযন অপরাধী হেয় Nগেছ। কারণ তারা আমােদর Nদেশ 

আেমিরকা ও তার Nদাসরেদর িবেরািধতা করেছ। আল-কায়দার আিবভ1ােবর পূেব1র 

Nযন আেমিরকা মুসলমানেদর Nকান /িতই কেরিন! অথচ যখন আেমিরকা 

িভেয়তনােম আpমণ কের তখন তােত ৫০ লাখ মানুষ িনহত হয়। আেমিরকা 

ধুমাj এেজ~ অের� Nফলার কারেণ ৫ লােখরও Nবিশ িশর অÄ িবকৃিত ঘেট। 

আর এ কারেণ নতুন নতুন অেনক ক:াÅার Nদখা িদেয়েছ। আর এর আেগ িÇতীয় 

িবSযুেt তােদর মট1ার Nবামা -পারমানিবক Nবামা ছাড়াই- জাপােনর +ায় ৪ ল/ 

মানুষেক হত:া কের। তারপর িহেরািশমা ও নাগাসাকায় তারা পারমানিবক Nবামা 

িনে/প কের এেত আড়াই লে/রও অিধক মানুষ িনহত হয়। আর একমাj কারণ 

িছল িÇতীয় িবSযুেt জাপােনর জয় +ায় িনিÑত হেয় িগেয়িছল।  

হ:ামবােগ1 তােদর মট1ার Nবামা হামলায় এক রােত ৬০ হাজার মানুষ িনহত হয়। 

অপর এক রােত দারাজদােন Nবামা হামলায় ১ ল/ ৫৩ হাজার িনরীহ জনগন 

িনহত হয়। আর যখন আেমিরকার সােবক পররাàমdী ম:াডিলন ওলâাইটেক 

ইরােকর ৫ ল/ িশ হত:া +সেÄ িজäাসা করা হল, তখন Nস তােদর +িসt 

উিrিট উãারণ কের বেলিছল, “এটাই তােদর +াপ: িছল”। এবং আেমিরকা ও 

তার Nদাসররা +থম উপসাগরীয় যুেt ইরােক ৩২০ টন ইউেরিনয়াম বাJদ 

িনে/প কেরিছল। িÇতীয় উপসাগরীয় যুt ও আফগান িজহােদর Nবলায়ও একই 

ঘটনা ঘেটিছল; তখন ওরা এেলা িঠক িক পিরমােণ িনে/প কেরিছল তা Nকউ 

জােন না। এর সবিকছুই আেমিরকার Çারা সংঘিটত হেয়িছল- এবং এখেনা 

িভেয়তনােমর Nবৗt, কমু:িনg, এবং খৃxান ধম1ালvী জাম1ান ও সা{ােমর 

জাতীয়তাবাদী Nসনাবািহনীর িবJেt আেমিরকা এেলা ব:বহার কের যােZ। আল 

কােয়দার সেÄ ওেদর Nকান ধরেণর সQক1 Nনই, তা সেéও ওেদর ব:াপাের Nকান 



!

! 5 

ছাড় Nদওয়া হয় নাই, Nকননা তারা সব1দা তােদর আUাসী ভূিমকার উপর বহাল 

থােক। তাই তােদর এই Nগালাবষ1ণ Nকবলমাj আল কােয়দার Nবলায় সীমাবt না। 

বরং যারাই আেমিরকার আUাসেনর িবপে/ অবWান িনেয়েছ তােদর সবাইেক 

আেমিরকা তার ল/:বhেত পিরণত কেরেছ।  

মুহা'দ মুরিস ওেদর সকল চািহদার সােথ স'ত হেয়িছল, অথচ আেমিরকার তার 

+িত Nকান দয়া +দশ1ন কেরিন, তেব এটা িকভােব হেত পাের Nয, ওরা শরীয়াহ 

আইেনর +িত আহবানকারী, আল কুদেসর cাধীনতাকামী এবং মুসিলম ভূিমেত 

অবWানরত Nকান মুজািহেদর উপর দয়া করেব, যিদও Nস আল কােয়দা ব:তীত 

অন: Nকান দেলর হেয় থােক!  

সুতরাং পুেরা ব:াপারিট এেকবাের কােচর ন:ায় cZ Nয, আমরা িকছুেতই পিÑমা 

সdাসী N+াপাগাwা ও তােদর কূট-পিরকèনা এবং তােদর +তারক দালালেদর 

+ব3নায় ধরা Nদব না। এবং (েগাপন) উে{শ: বাLবায়নকারী ওই সকল 

িমথ:াবাদী যারা আল কােয়দার িবJেt সকল ধরেণর িবSাসঘাতকতার অিভেযাগ 

আেরাপ কের, তারা বেল Nয, আমরা আফগািনLােন রািশয়ান হামলার সমেয় 

আেমিরকার êতরীকৃত দালাল। এবং আমরা Nসৗিদ আরেবর 0চর ও তােদর 

অথ1ায়েন +িতিëত হেয়িছ। 

এবং রাওয়ািফদ, আধুিনক যুেগর সাওয়ািফদরা আমােদর িবJেt আেমিরকা ও 

ইসরাইেলর cপে/ 0চর বৃিlর অিভেযাগ কের। তােদর +চার মাধ:মেলােত 

íx িমথ:া +কাশ করা হেয়েছ Nয, ৯/১১ এর হামলা আসেল একিট ইEদীবািদ 

চpাe (Zionist conspiracy) এবং এটা হেZ আেমিরকার ইরান আpমণ 

করার Nপছেন একটা অজুহাত মাj, অথচ হামলার ১৫ বছর অিতবািহত হেয় 

Nগেলও বাLেব এখেনা তা ঘেটিন বরং তােদর পারîিরক সQক1 পূেব1র Nচেয়ও 

অিধকতর Nজারদার হেয়েছ, এবং আফগািনLান, আরব উপÇীপ ও মধ:+ােচ:র 
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মুসিলমেদর িবJেt তারা পরíর িমjতার সQক1 Wাপন কেরেছ। উপসাগরীয় 

অ3েল আেমিরকান দালাল ও তােদর N+াপাগাwাসমূেহ বলা হেয়েছ Nয, আমরা 

ইরােনর এেজ~, যারা তার ল/: পূরেণ বt পিরকর। এবং পিরেশেষ তারা 

আমােদর িবJেt সতক1 থাকেত বেলেছ। Nকননা আমরা আেমিরকার শï এবং 

যারাই আমােদর সােথ থােক, তারা আমােদর সdাসবােদর উlরািধকারী হেয় যায়।  

যখন উসামা িবন লােদন- আ9াহ তাঁর উপর রহম কJন- মুজািহিদনেদর মেধ: 

ঐেক:র জন: Nচxা চালািZেলন, তখন তারা সরকার ও Nসনাবািহনীেক 

তাকিফরকারীেদর Çারা +ভািবত হেয় শায়খেক কেঠার উUপóার দােয় অিভযুr 

কের। তােদর বrব:েলােত তােদর +শংসা এবং করেজােড় তােদর নামেলা 

উে9খ করার পর- বত1মান যুেগর খােরিজেদর মেতর িবেবচনায় - তারা িনেজরাই 

Çীন Nথেক িবচু:ত হেয় Nগেছ এবং উসামা িবন লােদেনর আদশ1 Nথেক তােদর 

িবচু:িত ঘেটেছ। কারণ তােদর অপবাদ অনুযায়ী, আমরা আমােদর িববৃিতেত 

শাসকেদর কুফরীেলা +কােশ িশিথলতা অবলvন কির, এবং আমরা 

সংখ:াগিরেëর Nপছেন পেড় আিছ, আমরা িশয়ােদর তাকিফর কির না, এবং আমরা 

মুহা'দ মুরিসেক সমথ1ন কির, আমরা িবòেবর পূেব1 ও পের অত:াচারীেদর 

Nসনাদেলর মেধ: পাথ1ক: কির। এভােবই তারা Nজেনেন িমথ:ার পুনরাবৃিlর 

মাধ:েম তােদর পূব1সূিরেদরেকও অিতpম কের Nগেছ, এবং তােদর পূব1সুিররা 

এেক কুফর িহেসেব িবেবচনা করত। 

এভােব িমথ:ার সমুে_ এরকম অেনক িমথ:া আর জািলয়ািত পাওয়া যােব Nযেলা 

পরíর সাংঘিষ1ক। Nযখােন সৃিxর সবেচেয় মহৎ ব:িrেক (সা9া9াE আলায়িহ ওয়া 

সা9াম) একজন কিব এবং একজন যাদুকর ও পাগল িহেসেব অিভযুr ও অপদW 

করা হেয়িছেলা, Nযখােন তখনকার মুনািফক ও রাওয়ািফদরা তাঁর পিবj 

সহধিম1ণীর নােম অপবাদ িদেয়িছেলা, এবং রাওয়ািফদরা Nযখােন অিধকাংশ 
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সাহাবীেদরেক কািফর আখ:ািয়ত কের, খাওয়ািরজরা Nযখােন সাহািবেদর তাকিফর 

করার পর হত:া কের, এবং Nযখােন আল-হাôাজ ইবেন ইউসুফ - Nয িকনা 

ইবরাহীম আল বদরীর িখলাফাতেক দৃঢ় সমথ1নকারী সা{ােমর +াrন Nসনা+ধান 

ও Nগােয়õােদর আদশ1 - Nয কুফােত তার িবেরাধীেদর হত:া করেতা, Nকননা তারা 

িনেজেদর কুফরীর সা/: +দােন অcীকৃিত জািনেয় িছল। আমরা িকভােব িমথ:া 

অপবাদ Nথেক িনরাপদ থাকেত পাির Nযখােন নবীগণ (আলাইিহমুস সালাম) এসব 

Nথেক Nথেক িনaৃিত পান িন, Nযখােন সাহািবগণ (রািদয়া9াE ‘আনE) এবং তােদর 

অনুসারীরাও এ Nথেক মুিr পানিন। 

ملبلغك الواشي أغش وأكذب    لئن كنت قد بلغت عين وشايةً  

যিদ আমার ব:াপাের আপনােদর িনকট িবSাসঘাতকতার অপবাদ Nপৗেছ থােক  

তেব অপবাদ আেরাপকারী আেরা বড় িবSাসঘাতক ও +তারক। 

তাই আিম এখােন খুব úত ও সংি/0 আকাের সমU িবS ও মুসিলম উ'াহর 

+িত আল কােয়দার বাত1ার মূল িবষয়বhিট ব:াখ:া করেত চাই। তেব J করার 

পূেব1 আিম িতনিট িবষেয় মেনােযাগ আকষ1ণ করেত চাই।  

+থমতঃ আমরা ভুলïিটর উেù1 নই বরং আমরাও মানুষ, ফেল আমােদর Çারা 

Nযমন কখেনা কখেনা Nকােনা কাজ সিঠকভােব সQািদত হয়, Nতমিনভােব কখেনা 

কখেনা ভুলও হেত পাের। তাই আমােদর কত1ব: হল, সদুপেদশ-পরামশ1 মেনােযাগ 

িদেয় না। আর আমােদর +িত আমােদর উ'েতর কত1ব: হল, যথাযথ ভােব 

নসীহত ও পরামশ1 দান করা। তেব শত1 হল, তা বাLবস'ত ও শরয়ী দলীল 

িভিlক হেত হেব। ইনশাআ9াহ অবশ:ই আমরা সব1দাই ‘উপেদশ’ Nথেক উপকৃত 

হব, চাই আমরা তা Çারা পিরতৃ0 হই বা না হই। বরং আমরা চাই ইসলামী 

িবিশxজনেদর িনেয় “Çীনেক সাহায: করার N/েj সবেচেয় িবtতম পথ ও পóা” 
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সQেক1 একিট সংলাপ অনুিëত করেত, যােদর +থম সািরেত থাকেবন 

মুজািহদগণ। 

িÇতীয়তঃ ইসলামেক সাহায: করার জন: আমরা Nযসব কায1কর পথ Uহণ কেরিছ, 

Nযমন বত1মান যুেগর িমথ:া রব আেমিরকার িবJেt িজহাদেক অUািধকার Nদওয়া 

এবং এর িদেক আহবান করা। এটা Nকবলমাj একিট কায1কর ইজিতহাদ, এটা 

আসমান Nথেক নািযলকৃত Nকান ওহী নয়, কােজই আমরা আমােদর মুজািহদ ভাই 

ও মুসিলম ভাইেদর কাছ Nথেক এ ব:াপাের পরামশ1, নসীহত ও িনেদ1শনা Uহণ 

করব। এবং +ােয়ািগক বাLব বh Nযখােনই থাকুক না Nকন আমরা এর সােথ 

গিঠত হব। আমরা সব1দা শরীয়েতর আেদেশর মেধ: সীমাবt এবং শরীয়েতর 

িনেষধকৃত িবষয় Nথেক আমরা িবরত থাকব। 

তৃতীয়তঃ আমােদর মানহাজ ও আমােদর িরসালা বEবার তা বণ1না কেরেছ, 

ইসলািমক মাঘিরব Nথেক ভারত উপমহােদেশর মুসিলম ভাইগণ এই িবষয়িট 

িবLািরত ভােব আেলাচনা কেরেছন, িবষয়িটেক íx কেরেছন, িবশদভােব বণ1না 

কেরেছন, দলীলসমূহ কােয়ম কেরেছন, সেõহ িনরসন কেরেছন, এবং তারা Nরেখ 

Nগেছন বরকতময় উৎপাদন, আেবদনময় মীরাছ ও কৃতäতাময় ইলম। আর 

এমিনভােব আিম দুিট পেj আমােদর দাওয়াত ও আমােদর বাত1াসমূেহর সারাংশ 

সংি/0াকাের সি`েবিশত কেরিছ, Nযমন “ইসলােমর সমথ1েন +ামাণ:পj” ও 

“িজহােদর সাধারণ িদক িনেদ1শনা” নামক পjÇয়।  

তেব সমU িবS ও উ'াহর িনকট পুনরায় এর আেলাচনায় Nকান অসুিবধা Nনই 

Nকননা নিসহাহ ঈমানদারেদর জন: উপকার বেয় আেন (আল কুরআন ৫১:৫৫)। 

আ9াহর িনকট সাহায: Nচেয় আিম বলিছ 

আমােদর জািত ও সমU িবেSর +িত আমােদর বাত1া হল: 
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+থমত, মহান আ9াহর এক]বােদর +িত আহবান। এবং ইবাদােতর জন: 

মিহমািüত এক আ9াহেকই Nবেছ Nনওয়া ও তাঁর শরীয়াহ, Eকুম ও আচার অনুëান 

অনুযায়ী পিরচািলত হওয়া। 

িÇতীয়ত, ইসলামী শরীয়াহর িদেক আহবান করা ও তার শরীয়াহ ব:তীত অন: 

সকল আইনেক, রীিত ও িবSাসেক +ত:াখ:ান করা। তারা হেত পাের জনগেণর 

Çারা গিঠত সরকার, যারা জনগণেক সাব1েভৗম /মতা +দান কের থােক। িকংবা 

হেত পাের জািতসংঘ, যা িÇতীয় িবSযুেtর পর তখনকার /মতাধরেদর Çারা 

+িতëা কেরিছল। 

তৃতীয়ত, উ'াহেক আ9াহর এক]বােদর অধীেন জেড়া করা। কুরআন ও সু`াহেত 

এর +েয়াজনীয় িদক িনেদ1শনা রেয়েছ এবং খুলাফােয় রািশদা ও সাহাবােদর 

রিÇয়া9াE আনEম এর জীবনী এবং পরবত1ী N†ë িতন যুগ Nথেকও তা জানা যায়। 

রসুলু9াহ স9া9াE ‘আলাইিহ ওয়া সা9াম বেলন,  

الناس قرين مث الذين يلوUم مث الذين يلوUمخري   

“আমার উ'েতর মেধ: সব1ে†ë হল আমার যুগ, তারপর তােদর পরবত1ী যুগ, 

তারপর ওেদর পের যারা আসেব তারা।” (বুখারী ও মুসিলম) 

চতুথ1ত, মুসিলম জািতর মােঝ িজহােদর আমলেক পুনরায় িফিরেয় আনা, Nযন 

তারা তােদর ভূিমেলােক Nদশীয় কুফফার ও তােদর +িতিনিধেদর হাত Nথেক 

মুr করেত পাের এবং মুসিলম ভূিমেত কুফফারেদর অনু+েবশ ও জবরদখেল 

সহায়তাকারী সকল ধরেণর চুিr, সে'লন ও আeজ1ািতক সমাধান বজ1ন করা। 

Nযমন িফিলিLেন ইসরাইিল দখলদাির] এবং রািশয়া কতৃ1ক মধ: এিশয়া ও 

কেকশাস দখল, এবং ভারেতর কা°ীর দখল, Níেনর িসউটা ও িমিলিলয়া দখল 

এবং চীন কতৃ1ক পূব1 তুিক1Wান জবরদখল। আমরা আমােদর মুজািহদ জািতর +িত 
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সব1া¢ক Nচxা ও Jে]র সােথ বত1মান যুেগর িমথ:া +ভু আেমিরকার ও তােদর 

Nদাসরেদর +িত িজহােদর আহবান জানািZ। +েত:ক িজহািদ কম1ে/েjর 

পিরিWিত ও এর অজ1েনর কথা িবেবচনায় Nরেখ। 

প3ম, মুসিলম বõীেদর মুিrর জন: সব1া¢ক Nচxা করা। 

ষë, মুসিলমেদর সQেদর িনয়মতািdক লুটপাট ব£ করার লে/: কাজ করা।  

স0ম, সQদ, অত:াচারী দুন1ীিতবাজ শাসকেদর িবJেt িবে_ােহর জন: মুসিলম 

জনগণেক সাহায: ও সহেযািগতা করা। জনগণেক শরীয়াহ এবং ইসলািম আইন 

Çারা রাà পিরচালনার +েয়াজনীয়তা সQেক1 জানােনা। এবং যারা এখেনা 

িবে_ােহর জন: Nজেগ উেঠিন তােদরেক িবে_ােহর জন: উৎসািহত করা এবং 

ইসলামী িবSেক দালাল সরকারেদর কবল Nথেক মুিrর জন: যারা এিগেয় আেছন 

তােদরেক অনুসরণ করা। 

অxম, মুজািহিদনেদর ঐেক:র জন: আহবান করা এবং তােদর মধ:কার সQেক1র 

উ`িত সাধন করা এবং Nসকু:লার-pুেসডার-সাফািভ-Nবৗt-িহõু পিরষেদর িবপে/ 

তােদর একিjত, সুসংগিঠত ও পরíর সহেযািগতাপূণ1 সQক1 Wাপেনর জন: 

তােদর উÇুt করা। 

নবম, নবুওয়ােতর আদেল িখলাফাহ +িতিëত হেত হেব, যা মুসিলমেদর 

cীকােরািr ও সnিxর িভিlেত হেব, তা পারíিরক Nবাঝাপড়া ও ন:ায়িবচার 

+িতëা করেব। এবং ইসলােমর শïেদর িবJেt িজহাদ করেব এবং অিধকােরর 

সংর/ণ ও মাজলুেমর সহায়তা করেব এবং এেত NকানYপ জাতীয় অবWা, িকংবা 

জাতীয় সংWা, িকংবা সীমানার িদেক qে/প করেব না। মুসিলম উ'াহর একটাই 

রাà এবং তারা মুসিলমেদর §াতৃ]েবােধ িবSাসী। 
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দশম, মুসিলমেদর /িত করা হেত িবরত থাকেব এবং শরীয়েত বিণ1ত যাবতীয় 

িনেষধাäা হেত িবরত থাকেব, চাই তা কলহ, Nবামা হামলা, হত:া, ম িকংবা অথ1 

ও সQিl আ¢সাৎ করার Çারা Nহাক।  

এগার, মজলুম ও অসহায়, মুসিলম িকংবা কােফর Nযই Nহাক না Nকন অত:াচািরত 

ও িনয1ািতত সকলেক সাহায: করা, এবং যারা মাজলুমেদর সহায়তা কের তােদর 

উৎসািহত করা, যিদও Nস কােফর হেয় থােক। এেলা যিদ সdাস হেয় থােক তেব 

এেলা আমােদর গব1 ও অহংকার এবং এেলাই আমরা িকয়ামত িদবেসর জন: 

জমা কির। 

 

لغري اهللا لن نركع  أال قولوا ألمريكا   

خنضع ولن خنشع ه ملـــــــــــــــــــــجناهد يف سبيل الل  

نرجع إىل اخللف   وإن يرجعه من يفزع نول  

ومن يسعى ومن يطمع   ومن يتسول الدنيا   

ملن يبصر ومن يسمع   سنعلنها مدويةً  

وأعوان له جتمع   بأنا حرب خوان  

 ويسرق قوت أمته  يذل الشعب أو يقمع

 يشرع ملة الكفر  هلا يدعو هلا يركع

 إىل أن حيكم الشرع   له ندعو له خنضع

  ال نرجعنيحنرر مسجد األقصى   كذا احلرم

ولن نقنع وكل ديار أمتنا  وأسرانا  
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 بغري خالفة الرشد   تلم شتاتنا جتمع

 ونرغم أنف أمريكا    وأتباع هلا أمجع

 ونسمعهم على كره   لغري اهللا لن نركع

আেমিরকােক বেল দাও ** আমরা আ9াহ ছাড়া আর কােরা +িত নত হই না। 

আমরা আ9াহর পেথ যুt কির ** আমােদর Nনই Nকান ভয়, আমরা মৃতু:র পেরায়া 

কির না। 

এমনিক ভয়•র িবপেদও ** আমরা িপছু হিট না। 

Nকউ এই দুিনয়ার Nপছেন পেড় আেছ ** আর এর জন:ই তােদর যুt। 

যারা চ/ু¶ান ও যারা নেত পাও ** আমরা Nতামােদর জানােত চাই Nয, 

এই যুt হেZ শয়তােনর পে/ যুt ** এবং এর জন:ই ওরা সাহায: জেড়া কের। 

Nস উ'াহর শিrেক চুির কের িনেZ ** তােদর অপমান ও অপদW করেছ। 

এটা হল কুফফারেদর Çীন ** এর িদেকই এরা আহবান কের ও এর +িতই তারা 

নতজানু হয়। 

যতিদন না শরীয়াহ আসেব ** এর িদেকই আমােদর আহবান কের যাব ও এর 

জন:ই আমরা একতাবt হই। 

আমরা মসিজদ আল আকসােক মুr করবই ** সােথ দুই পিবj ভূিম। 

এবং আমােদর সকল ভূিম ** আমােদর বõী, আর আমরা কখেনাই Nথেম যাব 

না। 

আমােদর সিঠক িখলাফাহ ব:তীত ** যা আমােদর সবাইেক একিjত করেব। 
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এবং আমরা আেমিরকােক নােক খত Nদওয়াব ** আর তার সকল অনুসারীেকও। 

এবং তােদর অপছõ সেéও আমরা তােদর বলব ** আমরা আ9াহ ব:তীত আর 

কােরা +িত নত হই না। 

আমােদর সব1েশষ দু’আ হল, সমL +শংসা িবSজগেতর +িতপালক আ9াহর জন:। 

এবং শািe ও রহমত বিষ1ত Nহাক আমােদর িশ/ক মুহা'াদ ও তাঁর পিরবারবগ1 

ও সাহাবােদর উপর। 

আসসালামু ‘আলাইকুম ওয়া রহমাতু9াহ ওয়া বারাকাতুহ। 


